Kia Sorento
Příslušenství

Originální příslušenství

Žijte svůj život naplno.
Nová Kia Sorento se stylovějším a výraznějším vzhledem je vyrobena tak, aby vám pomohla
užívat si váš sebevědomý život skutečně na maximum. Její smělou image můžete podpořit
svým osobitým výběrem originálního příslušenství Kia. Veškeré příslušenství je navrženo
a zkonstruováno podle stejně vysokých standardů jako váš vůz Sorento. Takže se k sobě
budou dokonale hodit.
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Disky

Vaše rozhodnutí definují vaši osobnost.
Buďte sebevědomí!

Slitinový disk 17" Osan
P2400ADE07 (stříbrný)

SLITINOVÝ DISK 17"
Spojení klasického designu
a elegance. 7,0J x 17,
vhodný pro pneumatiky
235/65 R17.

Sada slitinových disků 17"
P2F40AK000
(pouze vznětové motory)

SLITINOVÝ DISK 18"
Robustní a krásný zároveň.
7,5J x 18, vhodný pro
pneumatiky 235/60 R18.

Sada slitinových disků 17"
P4F40AK000
(pouze hybridní vozy)

SLITINOVÝ DISK 19"
Velký disk z lehké slitiny
s luxusním designem.
7,5J x 19, vhodný pro
pneumatiky 235/55 R19.

Sada slitinových disků 18"
P2F40AK010
(pouze vznětové motory)

Nic nezajistí vašemu vozu Sorento výraznější vzhled než váš vlastní výběr poutavých
disků z lehké slitiny. V nabídce najdete disky, které dokonale odrážejí vaši osobnost – od
jedinečně sportovních až po robustně elegantní.

Slitinový disk 18" Masan
P2400ADE08
(stříbrný / pouze vznětové motory)

Slitinový disk 18" Masan
P2400ADE08GR
(šedý / pouze vznětové motory)

Slitinový disk 18" Masan
P2400ADE08BC
(dvoubarevný /
pouze vznětové motory)

Sada slitinových disků 19"
P2F40AK030

Slitinový disk 19" Yongsan
P2400ADE09 (stříbrný)

Slitinový disk 19" Yongsan
P2400ADE09GR (šedý)

Slitinový disk 19" Yongsan
P2400ADE09BC (dvoubarevný)

Sada slitinových disků 20"
P2F40AK040
(pouze vznětové motory)

SLITINOVÝ DISK 20"
Lehký, přesto mimořádně
výkonný. 8,5J x 20,
vhodný pro pneumatiky
255/45 R20.

Sada pro snímání tlaku pneumatik (TPMS) - tato sada snímačů poskytuje stálou kontrolu nad tlakem v pneumatikách. 52940 L1100
POJISTNÉ MATICE DISKŮ - tyto pojistné matice disků poskytují spolehlivou ochranu před odcizením. 66490ADE50

Obecný pokyn platný pro všechny disky z lehké slitiny: Nabídka platí pouze pro vozidla původně dodaná se stejnými specifikacemi od výrobce vozidla.
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Vzhled

Zcela podle vašeho vkusu.
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Obohaťte svůj vůz Sorento o celou řadu různých designových prvků, které vytvoří jedinečný vzhled a dokonale vystihnou
váš charakter. Toto sladěné příslušenství v černém provedení Piano Black nebo elegantním provedení z matného chromu
zahrnuje krytky zpětných zrcátek, ozdobné lišty dveří, ochrannou lištu zadního nárazníku, ozdobnou lištu pátých dveří
a ochrannou lištu pátých dveří. Stejně jako u všech ostatních věcí v životě záleží jen na vás, co si vyberete.

Černá Piano Black

Matný chrom

Příslušenství v tomto černém provedení s mimořádně vysokým leskem jasně odráží hrdost, kterou ve svém novém
voze Sorento budete cítit. A zároveň dodává vašemu vozu novou úroveň jedinečnosti a prestiže.

Vyberte si příslušenství s povrchovou úpravou z broušené nerezové oceli, která vytváří jemnější, avšak stejně prestižní
charakter. Přesně tak, jak požadujete. Jedná se o vysoce kvalitní povrch, jenž dokonale doplňuje ostatní originální designové
prvky vašeho nového vozu Sorento.
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Vzhled
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Černá Piano Black

Matný chrom

1. Krytky zpětných zrcátek (P2431ADE00BL)

3. Ochranná lišta zadního nárazníku (P2274ADE00BL)

1. Krytky zpětných zrcátek (P2431ADE00CL)

2. Ozdobné lišty dveří (P2271ADE00BL)

4. Ozdobná lišta pátých dveří (P2491ADE00BL)

3. Ochranná lišta zadního nárazníku (P2274ADE00CL)

4. Ozdobná lišta pátých dveří (P2491ADE00CL)

2. Ozdobné lišty dveří (P2271ADE00CL)

5. Ochranná lišta zavazadlového prostoru
(P2275ADE00CL)

Sada styling kit - Piano Black zahrnuje krytky zpětných zrcátek, ozdobné lišty dveří a ozdobnou lištu pátých dveří. P2300ADE00BL
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Sada styling kit - Matný chrom zahrnuje krytky zpětných zrcátek, ozdobné lišty dveří a ozdobnou lištu pátých dveří. P2300ADE00CL
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Vzhled

PRAHOVÉ NÁŠLAPY

PRAHOVÉ NÁŠLAPY, SPORTOVNÍ

Elegantnější styl, větší pohodlí: tyto odolné prahové nášlapy dodávají
exteriéru vašeho vozu nový jedinečný vzhled. A navíc usnadňují
nastupování do kabiny vozu a přístup k příslušenství namontovanému na

Pozvedněte styl vašeho vozu Sorento na vyšší úroveň s těmito odolnými
prahovými nášlapy, které podtrhnou jeho výjimečný charakter. Hliníkové
vložky a protiskluzové pryžové prvky zajišťují snazší nastupování do
kabiny vozu a přístup k příslušenství namontovanému na střeše. Mohou
být kombinovány se zástěrkami. P2F37AB000

střeše. Obsahují protiskluzovou vložku a vyznačují se nosností až 200 kg.
Mohou být kombinovány se zástěrkami.
P2F37AC000
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Vzhled

LED OSVĚTLENÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU A PÁTÝCH DVEŘÍ
Už nikdy nebudete cítit bezmoc při odpojování přívěsu od tažného
zařízení ve tmě. A ani přitom nestoupnete někam, kam nechcete. LED
osvětlení zavazadlového prostoru a pátých dveří se rozsvítí, jakmile
otevřete páté dveře. Užijte si dokonalou viditelnost v zavazadlovém
prostoru i mimo něj. 66652ADE00

Chytrá řešení vnesou do vašeho
života jednoduchost.
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Naše originální příslušenství pro osvětlení vozu vám přináší dvě výhody:
vytváří v interiéru příjemnou atmosférou a poskytuje cenné světlo
zaručující lepší viditelnost při práci s přívěsem a při přístupu do kabiny
a zavazadlového prostoru.
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Vzhled
LED PODSVÍCENÍ INTERIÉRU
Dodejte interiéru vašeho vozu exkluzivní atmosféru pomocí tohoto
prémiového příslušenství, které zaplaví přední a zadní prostor pro
nohy příjemným světlem, jež se rozsvítí současně s odemknutím dveří
a postupně zhasne po nastartování motoru.
66650ADE20 (červené, první řada)
66650ADE20W (bílé, první řada)
66650ADE31 (červené, druhá řada)
66650ADE31W (bílé, druhá řada)
LED podsvícení interiéru, červené, druhá řada

LED podsvícení interiéru, bílé, první řada

LED podsvícení interiéru, bílé, druhá řada

LED SVĚTLA DO DVEŘÍ

LED PROJEKTORY DO DVEŘÍ S LOGEM KIA

Tato LED světla do dveří zajišťují výrazné, avšak zároveň jemné

Dodejte speciální nádech každému nastupování po setmění tím, že
promítnete ostré obrysy loga Kia na zem vždy, když otevřete přední
dveře. Pouze pro vozidla s funkcí automatického stahování/
vytahování předních oken. 66651ADE00K

osvětlení nástupního prostoru a usnadňují tak nastupování zejména
za snížené viditelnosti. Pouze pro vozidla s funkcí automatického
stahování/vytahování předních oken. 66651ADE00
LED podsvícení interiéru, červené, první řada
14

15

Přeprava

Připraven na jakoukoli situaci.
16

Využití maximální všestrannosti, kterou každý vůz Sorento nabízí, nebude nikdy problém. Originální příslušenství Kia je
k dispozici téměř pro jakoukoli výzvu v oblasti přepravy, která vás napadne. Veškeré příslušenství je speciálně navrženo
a zkonstruováno tak, aby dokonale ladilo s konturami vašeho vozu Sorento.
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Přeprava
ELEKTROINSTALACE K TAŽNÉMU ZAŘÍZENÍ
Instalace používá originální konektory vozidla a multifunkční modul
přívěsu, který zesiluje všechny potřebné signály.
Informujte se u svého prodejce ohledně všech funkcí těchto produktů
a maximální přípustné celkové hmotnosti přípojného vozidla pro váš vůz.
13pinová: P2621ADE00PC (rychloodnímatelné a odnímatelné)
7pinová: P2620ADE00PC (rychloodnímatelné a odnímatelné)
13pinová: P2625ADE00 (výsuvné)
K dispozici jsou adaptéry pro dočasnou změnu ze 7pinové (vozidla) na
13pinovou (přívěs/karavan) instalaci (55622ADB00) a z 13pinové
(vozidla) na 7pinovou (přívěs/karavan) instalaci (E919999137).

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL ATERA PRO VŠECHNA TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ
Ideální společník pro dovolenou na kolech nebo cyklovýlety. Můžete na
něm převážet 2 kola i elektrokola do celkové hmotnosti 60 kg. Je
zamykatelný, kola se do něj snadno nakládají a zadní výklopné dveře
můžete otevřít i s koly na nosiči.
E823055001
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TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ, VÝSUVNÉ

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ, RYCHLOODNÍMATELNÉ

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ, ODNÍMATELNÉ

Chtěli byste rozšířit možnosti přepravy a současně si dopřát větší pohodlí? Toto špičkové, plně
elektrické tažné zařízení, které lze vysunout a zasunout pomocí tlačítka umístěného
v zavazadlovém prostoru, se snadno sklopí a zůstane skryto pod nárazníkem, pokud se nepoužívá.
Lze upevnit pouze na vozidla se sadou pro opravu pneumatik.
P2285ADE00

Kdykoli potřebujete táhnout velký náklad, je toto korozivzdorné ocelové
tažné zařízení špičkové kvality ideální pro efektivní přepravu. Díky
speciálnímu systému zajištění pomocí 3 kulových čepů je zařízení
odnímatelné jednoduše, bezpečně a diskrétně. Lze upevnit na vozidla
s dojezdovým rezervním kolem nebo sadou pro opravu pneumatik.
P2281ADE00

Potřebujete často převážet náklad? Toto vysoce kvalitní odnímatelné
tažné zařízení je odolné vůči korozi a bylo vyvinuto tak, abyste mohli
optimálně převážet náklad v souladu s maximální přípustnou hmotností
přívěsu určenou pro váš vůz Sorento. Lze upevnit na vozidla s dojezdovým
rezervním kolem nebo sadou pro opravu pneumatik.
P2280ADE00
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Přeprava
STŘEŠNÍ PŘÍČNÍKY, HLINÍKOVÉ

STŘEŠNÍ BOX 330 A 390

Tyto silné a dokonale padnoucí střešní
příčníky vám pomohou přepravit vše, co
byste mohli potřebovat při svém dalším
dobrodružství. Maximální nosnost až 75 kg.
P2211ADE00AL

Při cestě na dovolenou budete pravděpodobně potřebovat více prostoru pro zavazadla než
obvykle. Než se pokusíte namačkat své věci do kabiny, vyzkoušejte pohodlí tohoto elegantního a odolného střešního boxu. Snadno se instaluje, otevírá se do dvou stran pro extra rychlý
přístup a představuje elegantní způsob uložení zavazadel. Pro zajištění vyšší bezpečnosti jej lze
zamknout. Nosnost je omezena maximální nosností střechy a střešních příčníků. Více informací získáte u svého prodejce vozů Kia.
66730ADE10 (střešní box 330 / rozměry: 144 × 86 × 37,5 cm / objem: 330 l)
66730ADE00 (střešní box 390 / rozměry: 195 × 73,8 × 36 cm / objem: 390 l)

Střešní box 390
20

Střešní box 330
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Přeprava

SKLÁDACÍ ORGANIZÉR DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
S praktickými popruhy a držadly, nosnost až 30 kg. Ideální
pro rychlé uložení a zajištění jakýchkoliv předmětů. Také ho
můžete složit na plocho a vytvořit prostor pro další náklad.
S praktickými popruhy a držadly pro pohodlné přenášení
mimo vůz.
66123ADE00

NOSIČ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ 400 A 600
Spolehlivý společník pro vaše budoucí zimní dobrodružství. „Nosič lyží
a snowboardů 400“ umožňuje převážení až 4 párů lyží nebo 2 snowboardů. Potřebujete-li ještě více prostoru, můžete se rozhodnout pro
„nosič lyží a snowboardů 600“, do kterého uložíte až 6 párů lyží nebo
4 snowboardy. Pro zajištění vyšší bezpečnosti lze oba nosiče zamknout.
66701ADE10 (nosič 400)
66701ADE00 (nosič 600)
NOSIČ JÍZDNÍHO KOLA PRO
S tímto nosičem je nakládání a vykládání jízdního kola jednoduché a bezpečné. Veškeré nastavování a upevňování se provádí jednou rukou ve
výšce střechy prostřednictvím otočného knoflíku. Pro zajištění vyšší
bezpečnosti jej lze zamknout. Maximální nosnost až 20 kg.
66700ADE00

NOSIČ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ THULE XTENDER
Přichází čas vydat se na cestu domů s veškerou výbavou, a to rychle a bez potíží. Do tohoto nosiče můžete uložit až 6 párů lyží nebo
4 snowboardy. Nosič se vysouvá do strany, takže svoji výbavu můžete
naložit a vyložit v dostatečné vzdálenosti od svého vozu aniž byste si
ušpinili oblečení o vůz.
55700SBA10
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NOSIČ JÍZDNÍHO KOLA ACTIVE
Vyžijte naplno své dny nabité akcí. Tento nosič umožňuje snadné nakládání a vykládání jízdního kola. Pro zajištění vyšší bezpečnosti jej lze
zamknout. Maximální nosnost až 17 kg.
66700ADE10
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Přeprava

Ochrana

MŘÍŽ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU, HORNÍ
A DOLNÍ RÁM

VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Tato robustní mříž je ideální pro přepravu
vašeho psa. Vyznačuje se snadnou instalací
a přesným tvarem, který zaručuje, že vše
zůstane bezpečně na svém místě. Dolní rám
lze použít pouze v kombinaci s horním rámem.
P2150ADE00 (horní rám)
P2151ADE00 (dolní rám)
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Vana zavazadlového prostoru obsahující 90% podíl biologických zdrojů podporuje zodpovědně
výrobu bioplastů z obnovitelných surovin ve formě dřeva a zemědělského odpadu. Tato na
míru tvarovaná vana s trvanlivým, protiskluzovým a voděodolným povrchem chrání
zavazadlový prostor před mokrými, znečištěnými a zablácenými věcmi. Je opatřena
zvýšenými okraji a snadno se čistí.
P2122ADE05E (5místný model / bez zobrazení)
P2122ADE07E (7místný model)

Zachování špičkového vzhledu.
I když jste sebevíc opatrní, nemůžete vždy očekávat, že takto ohleduplní budou i ostatní. Naše dokonale padnoucí
příslušenství představuje ideální řešení pro ochranu vysoce kvalitního interiéru vašeho vozu Sorento. Velkorysý prostor
interiéru tak můžete využívat skutečně naplno, aniž byste se museli obávat, že na něm zanecháte známky opotřebení.
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Ochrana
PRYŽOVÉ KOBERCE DO KAŽDÉHO POČASÍ

Pryžové koberce do každého počasí, s šedým logem

Ať už máte za sebou jakékoliv dobrodružství,
nemusíte si dělat starosti s promočenými
botami nebo botami od bláta či písku. Tyto
odolné a snadno omyvatelné koberce ochrání
celou podlahu vaší kabiny.
P2131ADE00 (vznětové motory / první a druhá
řada)
P4131ADE00 (hybridní vozy / první a druhá
řada)
P2131ADE30 (pouze třetí řada)
TEXTILNÍ KOBERCE

Velurové koberce

Textilní koberce vyrobené z odolné jehlové plsti
nebo vysoce kvalitní ochranné velurové
koberce vyznačující se skvělým vzhledem vám
pomohou déle zachovat vaši kabinu bez
poskvrny. Pokud si chcete dopřát pocit ještě
většího luxusu, zvolte výrazně silnější
prémiové koberce s černo-stříbrným kovovým
logem Kia (přední řada), jež jsou exkluzivně
navrženy pro hybridní vůz Sorento. Všechny
koberce mají protiskluzový podklad
a upevňovací body, které je drží na místě.

Textilní koberce
P2141ADE00 (vznětové motory / první a druhá
řada)
P2141ADE30 (vznětové motory / pouze třetí
řada)
KOBEREC ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU,
OBOUSTRANNÝ

Velurové koberce
P2143ADE00 (vznětové motory / první a druhá
řada)
P4143ADE00 (hybridní vozy / první a druhá
řada)
P2143ADE30 (pouze třetí řada)

Podle přepravovaného druhu nákladu můžete
využít měkké polstrování z vysoce kvalitního
veluru pro citlivý náklad na jedné straně nebo
protiskluzový povrch odolný vůči nečistotám
pro znečištěný náklad na druhé straně.
S úchyty pro upevnění přehozu přes zadní
nárazník poskytujícího dodatečnou ochranu.
P2120ADE05 (5místný model / bez zobrazení)
P2120ADE07 (7místný model / lze použít,
pouze pokud se nepoužívá třetí řada sedadel)
P2120ADE17 (skládací, 7místný model / lze
pohodlně složit, pokud se používá třetí řada
sedadel)

Velurové koberce, premium
P4144ADE00 (hybridní vozy / první a druhá
řada)
P4144ADE30 (hybridní vozy / pouze třetí řada)

Koberec zavazadlového prostoru, oboustranný, skládací, pro 7místný model

PRVNÍ ŘADA

Textilní koberce

OCHRANNÝ PŘEHOZ PŘES ZADNÍ NÁRAZNÍK KE
KOBERCI ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
DRUHÁ ŘADA

Zajistěte, aby byl váš zadní nárazník chráněn
při nakládání a vykládání zavazadel, nebo když
váš pes skáče dovnitř nebo ven. Lze jej upevnit
ke všem kobercům zavazadlového prostoru
a snadno vytáhnout, když ho potřebujete.
A stejně snadno jej uložíte nebo odpojíte,
pokud ho již nepotřebujete.
66120ADE00

TŘETÍ ŘADA

Textilní koberce, premium (pouze hybridní vozy)
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Koberec zavazadlového prostoru, oboustranný, a ochranný přehoz přes zadní nárazník, pro 7místný model
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Ochrana

Komfort

K vašim službám.
Je čas dopřát si příslušenství, které vám usnadní a zpříjemní váš každodenní život.
SADA ZÁSTĚREK
Chraňte podvozek, prahy i dveře svého vozu
Sorento před nadměrným znečištěním
a postříkáním blátem těmito elegantními
zástěrkami vyrobenými na míru. Sada 2 kusů.
P2F46AKA00 (přední)
P2F46AKF00 (zadní / bez zobrazení)

OCHRANNÉ FÓLIE POD KLIKY DVEŘÍ,
TRANSPARENTNÍ
Tyto fólie udržují lak v těchto místech jako
nový a bez jakýchkoliv škrábanců. Sada 4 kusů.
66272ADE00

ZÁVĚSNÝ INTERIÉROVÝ HÁČEK

ZÁBAVA PRO ZADNÍ SEDADLA – DRŽÁK PRO IPAD®

Vyhněte se rozlití nebo rozsypání svého
občerstvení díky tomuto praktickému háčku.
Instaluje se například na středovou konzolu
na stranu spolujezdce.
66743ADE00

Televizní programy, filmy, hry – užívejte si
jich přímo na cestě. Držák můžete otáčet
nebo sklopit pro optimální zorný úhel.
Vhodné pro modely iPad® 1, 2, 3 a 4 a také
iPad® Air 1 a 2.
66582ADE01

Závěsný interiérový háček

CLONA PROTI SLUNCI A NÁMRAZE
RAMÍNKO NA ODĚVY, ODNÍMATELNÉ

OCHRANNÁ FÓLIE ZADNÍHO NÁRAZNÍKU
Buďte bez starostí při časté manipulaci
s nákladem – s vědomím, že horní hrana
vašeho zadního nárazníku je spolehlivě
chráněna před možnými škrábanci a odřením.
P2272ADE00BL (černá)
P2272ADE00TR (transparentní)

Tato clona chrání vaši kabinu před horkem za
teplých slunečných dní a v mrazivém počasí
poskytuje ochranu před zamrznutím čelního
skla a předních oken. Je vyrobena na míru
vašemu vozu Sorento. Nasazená clona je
zajištěna proti odcizení.
P2723ADE00

Bez pomačkání, bez stresu. Toto ramínko na
oděvy se snadno upevní na přední sedadlo
a stejně rychle jej můžete demontovat
a použít kdekoliv jinde. Držák je nutno
sejmout, je-li zadní sedadlo obsazeno.
66770ADE10

Clona proti slunci a námraze

Zábava pro zadní sedadla – držák pro iPad®

Ramínko na oděvy, odnímatelné
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Bezpečnost a péče

Reklamní předměty

Vaše bezpečnost.
Naše priorita.
Výstražný trojúhelník

Bezpečnost nezná hranic. Zvyšte bezpečnost, kterou váš vůz Sorento standardně nabízí,
prostřednictvím položek z našeho certifikovaného bezpečnostního příslušenství.

Souprava pro případ nouze

VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK

LETNÍ BALÍČEK KIA

Tento lehký a stabilní skládací trojúhelník je
velmi dobře vidět, a efektivně tak varuje
přijíždějící řidiče, pokud na svých cestách
uvíznete. Lehký, stabilní a skládací.
66942ADE00

Sada obsahuje nádobu koncentrované letní
kapaliny do ostřikovačů, která vám pomůže
udržet křišťálově čisté čelní sklo. Dále je
k dispozici sprej pro odstraňování hmyzu
z čelního skla a světlometů plus čistič kol ve
spreji speciálně určený pro disky z lehké
slitiny. A nechybí ani samostatná houba na
skleněné povrchy.
LP974APE102K

SOUPRAVA PRO PŘÍPAD NOUZE

Reflexní vesta

Tato souprava pro případ nouze obsahuje
dvě reflexní vesty, výstražný trojúhelník
a lék ár nič k u v s ou l a d u s p ož a d a v k y
aktuálních norem.
66940ADE00

REFLEXNÍ VESTA

Letní balíček Kia

Zimní balíček Kia a škrabka na led s rukavicí Kia
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Dejte své bezpečnosti nejvyšší prioritu.
S touto velmi dobře viditelnou neonovou
vestou s reflexními proužky budete mít
zaručenou viditelnost ve dne i v noci. Snadno
ji uložíte do kapsy na dveřích, vyhovuje
normě EN 20471 a ve většině evropských
zemí je součástí povinné výbavy. Universální
velikost pro všechny.
66941ADE00 (jedna vesta)

ZIMNÍ BALÍČEK KIA A ŠKRABKA NA LED
S RUKAVICÍ KIA

Vaše Sorento. Vaše hrdost!
Sorento vám dává právo cítit se hrdě při řízení tohoto mimořádného
vozu. Vytvořili jsme proto několik reklamních předmětů vyznačujících
se vysokou kvalitou, které vám budou neustále připomínat vaši
hrdost na váš vůz Sorento.

PRÉMIOVÉ HODINKY
Vysoce kvalitní sportovní hodinky z nerezové
oceli. Černý kožený řemínek s červeným
kontrastním prošíváním. Strojek Citizen,
vodotěsnost do 5 ATM. Logo Kia na ciferníku
a reliéfní nápis KIA na korunce. Dvouletá
záruka.
66951ADE42

BASEBALLOVÁ ČEPICE
Klasická baseballová čepice vyrobená
z bavlny s kontrastním prošíváním, páskem
s přezkou a podšívkou. Univerzální velikost
(nastavitelná).
66951ADE24
Baseballová čepice
Prémiové hodinky

CESTOVNÍ ORGANIZÉR, PRAVÁ KŮŽE
Tato sada obsahuje nádobu s koncentrovanou
zimní kapalinou do ostřikovačů, která zajistí,
že vaše stěrače budou hladce klouzat po
čelním skle. Součástí sady je rovněž sprej
s odmrazovací kapalinou pomáhající vyčistit
zamrzlá okna a bránící jejich opětovnému
namrzání, škrabka na led a houba.
LP973APE109K
LP950APE01K (škrabka na led s rukavicí)

Vysoce kvalitní cestovní organizér s mnoha
přihrádkami na karty v různých velikostech.
Černé provedení z pravé kůže s červeným
prošíváním.
66951ADE38

Cestovní organizér, pravá kůže
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Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se změnit bez
předchozího upozornění. Vzhledem k omezení tisku se vyobrazené barvy
karoserie mohou mírně lišit od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého
nejbližšího prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace.
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi a skutečností.
Kia Motors Czech, s.r.o.
Jihlavská 1558/21,
140 00 Praha 4
Česká republika
K20.01215_21

